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Infographic: hoe rolkabelrupsen meer 
betrouwbaarheid bieden op lange rijwegen 
 
Van technische innovatie en de standaard tot een vooruitziende oplossing, dit 

kenmerkt de evolutie van rolkabelrupsen van igus. Al meer dan 45 jaar, 

ontwikkelt de motion plastics specialist energietoevoersystemen die 

betrouwbaar kabels geleiden voor alle media, zoals ethernet, servo- en 

motorkabels alsmede slangen. In het begin waren er bijna alleen maar 

producten voor de machinebouwsector, de uitvinding van de kabelrups meer 

dan 20 jaar geleden zorgde voor een doorbraak in andere industrietakken. De 

technische basis is de integratie van rollen in de kabelrupsschakels die zorgen 

voor een enorme reductie van de wrijvingscoëfficiënt bij lange rijwegen. De 

infographic legt uit hoeveel energie bespaard kan worden en welke snelheden 

met rolkabelrupsen bereikt kunnen worden. 
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OVER IGUS: 
 
igus GmbH is een wereldwijd leidende fabrikant op 
het gebied van kabelrupssystemen en 
polymeerglijlagers. Het familiebedrijf met 
hoofdkantoor in Keulen is vertegenwoordigd in 35 
landen en heeft wereldwijd 4.150 medewerkers in 
dienst. In 2018 behaalde igus met motion plastics 
– kunststofcomponenten voor bewegende 
toepassingen – een omzet van 748 miljoen euro. 
igus beschikt over de grootste testlaboratoria en 
fabrieken in haar branche om de klanten 
innovatieve, individuele producten en oplossingen 
binnen de kortste tijd te kunnen bieden. 

 
 
 
De termen "igus", “Apiro”, "chainflex", "CFRIP", "conprotect", "CTD", "drylin", "dry-tech", "dryspin", "easy 

chain", "e-chain", "e-chain-systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-skin", "flizz", “ibow”, “igear”, "iglidur", 

"igubal", “kineKIT”, "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "readychain", "readycable", 

“ReBeL”, "speedigus", "triflex", "robolink" en "xiros" zijn wettelijk beschermde handelsmerken in de 

Bondsrepubliek Duitsland en indien van toepassing, ook in andere landen. 
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Bijschrift: 
 

 
Foto PM4919-1 
Lovenswaardige wereldwijde werking gedurende meer dan 20 jaar: met igus 

rolkabelrupsen kan tot wel 57% aandrijfenergie worden bespaard voor lange 

rijwegen. (Bron: igus BV) 

 


